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  چکیده

پذیري نیازهاي روانشناختی محیط کار از آموزش ضمن خدمت؛ آزمون تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

و طرح پژوهشی همبستگی از نوع توصیفی  حقیق،روش تانجام شده است. کارکنان  پذیري جامعهنقش میانجی 

روش  از باشد که با استفاده ارومیه می دانشگاهجامعه آماري شامل کلیه کارکنان  یابی معادالت ساختاري است. مدل

به عنوان نمونه آماري جهت مطالعه انتخاب شدند. نفر  260 متناسب با حجم هر طبقه اي طبقهتصادفی  گیري نمونه

نیازهاي سازمانی و  پذیري جامعهآموزش ضمن خدمت،  پرسشنامه سهي پژوهش از ها دادهري براي گردآو

رابطه بین آموزش ضمن خدمت  نتایج الگویابی معادالت ساختاري نشان داد که استفاده شد.روانشناختی محیط کار 

سازمانی و  پذیري جامعهطه بین است. راب دار معنیسازمانی مثبت و  پذیري جامعهبا نیازهاي روانشناختی محیط کار و 

است. همچنین رابطه آموزش ضمن خدمت و نیازهاي روانشناختی  دار معنیت و بنیازهاي روانشناختی محیط کار مث

 .باشد می دار معنیسازمانی مثبت و  پذیري جامعهمحیط کار با نقش میانجی 

سازمانی، کارکنان، دانشگاه  پذیري جامعه، نیازهاي روانشناختی محیط کارآموزش ضمن خدمت،  :کلیدي هاي واژه

 ارومیه.
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 مقدمه -1

 خدماتی و ي اقتصاديها فعالیت گسترش و توسعه سبب به امروزه اجتماعی هاي سازمان

 منابع امروزه. هستند متنوع و بزرگ مقیاس پرتوان در انسانی نیروي اداره و حفظ تدارك از ناگزیر

 گذشته به نگرش با. )1389قالوندي، ( دارند سازمانی افاهد توسعه و در رشد مهمی نقش انسانی

 نیز حال حاضر در است مطرح ها سازمان کار در ضرورت عنوان به انسانی منابع یابیم که می در

 انسانی منابع هنوز سازمانها، متنوع در يها فناوري ورود و تکنولوژیک يها پیشرفت علیرغم

 عوامل شناخت و بررسی حاضر عصر در .شوند می سازمان محسوب ترقی و رشد بازوي مهمترین

 .شود می بخش محسوب این در مدیریت مهم يها برنامه از یکی کارکنان شغلی بر عملکرد مؤثر

 کمبود از دنیایی در که دارند توجه نکته به این نگرند می آموزش به مثبت دید با که سازمانهایی

). نیروي انسانی هر جامعه، سرمایه جاودان و 1381(ساروخانی و طالبیان،  دارند قرارها  مهارت

فعال تولید، آفرینش، رفاه مادي و نیل به اهداف معنوي و تعالی انسانی است و دیگر عوامل 

جدید  در عصر). Belcourt et al., 2008(شوند  میي تبعی محسوب ها مؤلفهسرمایه و تکنولوژي، 

هاي بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند ست، کشورها سرمایهکه عصر رقابت بر سر منابع و 

کرده و  و در پرتو وجود افراد تحصیل اند دادهرا سرلوحه خود قرار  ها سرمایهاز منابع و  وري بهره

). نگهداشت 1390(هویدا و همکاران،  اند هاي رشد و توسعه را به حرکت درآورده متخصص، چرخ

داراي  هاي سازماني ها دغدغهین تر مهم این منابع انسانی با ارزش در عصر حاضر یکی از

 توسعه مهم عوامل ). یکی از1392(فتحی و همکاران،  باشد میتکنولوژي پیشرفته 

 دانا و متخصص انسانی تربیت نیروي و آموزش ابعاد همه گسترش فرهنگی، و اجتماعی_اقتصادي

نیست که انسان آموزش جوهره زندگی و زندگی نیازمند آموزش است. این مهم . است کار به

اي نباید  گاه دیر نیست و لحظه جا براي آموختن مناسب است و هیچ آموزد. همه چگونه و کجا می

مکانیزم کلیدي براي  ). از طرفی آموزش1389آبادي و باستین،  نظام( از آموختن غفلت ورزید

 یک کشور است هاي ترین دارایی گرهاي افراد و پیشرفت منابع انسانی به عنوان بز توسعه مهارت

). تحوالت فزاینده در زمینه دانش تکنولوژي، نیازهاي آموزشی 1389حقانی و معصومی، (

که تحصیالت رسمی و دانشگاهی به تنهایی  آورد میجدیدي را براي مشاغل مختلف به وجود 

نیاز است.  1ضمن خدمت يها آموزشپاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع دیگر آموزش از جمله 

طالیی توسعه هر سازمان یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی ش کارکنان به عنوان کلید آموز

میالدي به بعد  1960رساند. از دهه  است که سازمان را به پویایی و نهایت کارایی و اثربخشی می

بخواهد نظام اقتصادي، صنعتی و  اي جامعهیافته است و اگر  اي ویژهتربیت نیروي انسانی جایگاه 

                                                           
1-Service Training 
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هاي جدید همساز نماید ناچار است سیاست جامعی را در توسعه نیروي انسانی کارامد  زمندينیا

، چرکزي و همکاران( داشته باشد و این امر جز از طریق نظام تعلیم و تربیت میسر نخواهد بود

متفاوتی را احراز  يها موقعیتو  ها نقش ها سازماناز سوي دیگر، اگر چه افراد در  .)1388

ي انسانی، ها انگیزهها و فاقد نیاز باشند. در حقیقت، نیازولی این بدان معنا نیست که  کنند می

. کار کردن افراد در باشند می ها سازمانعناصر کلیدي در تشخیص چگونگی رفتار افراد در 

هاي خود از طریق انجام کردن نیاز جهت برآورده اي وسیلههمیشه به عنوان  ها سازمان

 که به وضوح استاي  عرصهباید بیان کرد که محل کار  .گیرد میمالحظه قرار هایشان مورد  شغل

را برطرف  دیگران به ارتباط احساس شایستگی و استقالل،را در زمینه  کارکنان نیازهاي تواند می

اینکه مطالعات کمی در  اهمیت مطالب گفته شده و با توجه به ).Ilhan & Ozbay, 2012(کند 

1ي روانشناختی محیط کارنیازهامورد پدیده 
 تأثیربه بررسی  اي مطالعهصورت گرفته و تاکنون  

 پذیري جامعهبا آزمون نقش میانجی نیازهاي روانشناختی محیط کار بر  آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن که آیا  باشد می سؤالنپرداخته است، هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این  کارکنان

 تواند میکارکنان  پذیري جامعهحیط کار با آزمون نقش میانجی نیازهاي روانشناختی مبر  خدمت

و  آموزش ضمن خدمتگذار باشد؟ بر این اساس پژوهشگران امیدوارند با شناسایی ویژگی اثر

به صورت کارکنان  پذیري جامعهنیازهاي روانشناختی محیط کار و آزمون ارتباط این متغیر با 

 هایی سوق دهند که مشوق و پذیراي عقاید، نظرات نگرا به سوي فره ها سازمانکلی بتوانند 

در محیط  ها سازمانباشد. زیرا  ها سازمانآموزش و ارتقاي مستمر آن در و پذیرش فرهنگ  جدید

 . حال با توجه به اهمیت مطالب گفته شده و باباشند میمتالطم امروزي نیازمند چنین کارکنانی 

 که شد مشخص موجود، منابع در یرهاي پژوهشمتغ مطالعه روند در پژوهش ادبیات بررسی

 نگرفته قرار مورد بررسی آموزش ضمن خدمت و نیازهاي روانشناختی محیط کار نقش تاکنون

بنابراین این پژوهش از  نشد. مشاهده باشد داشته هم مدنظر با را ها مؤلفه این که پژوهشی و است

مره مطالعاتی است که به امر زتر است در ضمن، این مطالعه در  مطالعات قبلی متفاوت

از طریق نیازهاي روانشناختی محیط کار و  آموزش ضمن خدمتهاي  کننده تعیینسازي  شفاف

 خأل این کردن پر قصد به راستا این در لذا پردازد. می کارکنان پذیري جامعهارزیابی نقش میانجی 

، هاي روانشناختی محیط کارنیازبر   آموزش ضمن خدمت گذارتأثیر نقش و به اهمیت عنایت با و

آموزش  بین میانجی یک متغیر عنوان به را کارکنان پذیري جامعه رو، پیش در مطالعه محققین

 گرفتند. نظر درضمن خدمت  و نیازهاي روانشناختی محیط کار 

                                                           
1-Needs of the Workplace Psychological 
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  1سازمانی پذیري جامعه

سابقه  و اجتماعی شدن در قاموس علوم اجتماعی قدمت زیادي ندارد پذیري جامعهمفهوم 

میالدي این واژه را  1895گئورگ زیمل در سال  .گردد میالدي برمی 1828این اصطالح به سال 

میالدي این مفهوم مورد  1930در اواخر دهه  .متحده آمریکا در تحقیقی به کار برد ایالتدر 

 1959اي قرار گرفت و با انتشار کتاب هربرت هایمن در سال  توجه بسیاري از مطالعات بین رشته

 پذیري جامعه). Kim et al., 2005; Gao, 2011(رسمیت علمی پیدا نمود  پذیري جامعهاصطالح 

ویژه در  یکی از مهمترین فرایندهاي سازمانی است که در صورت اجراي صحیح آن به

 ؛باشد میها و وظایف متنوع و در عین حال حساس و خطرناك  مأموریتی که داراي های سازمان

هاي شغلی را به  اوت بین انتظارات کارکنان و واقعیتفهاي حاصل از ت تنش شوك و تواند می

هاي مالی و  تلفات جانی و خسارت هاي مربوط به جذب و استخدام، حداقل رسانده و در هزینه

 ها سازمانافراد در  پذیري جامعه .)1388، کریمی( میزان تقاضا براي رهایی را کاهش دهد

و انتظارات  کنند میي سازمانی همانندسازي ها ارزشکارکنان با  فرایندي است که از آن طریق

ي ها نقشسازمان در مورد رفتارهاي وابسته به شغل خود و دانش اجتماعی ضروري براي انجام 

سازمانی  پذیري جامعه). 1388(نادي و همکاران، گیرند  میخود به عنوان عضوي کارآمد را فرا 

و هنجارهاي سازمانی توسط تازه واردان پذیرش و  رفتارها، ها نگرش فرایندي است که در آن

 ;Kowtha, 2008( تا به عنوان عضو تکامل یافته سازمان مورد پذیرش قرار بگیرند یابد میتوسعه 

Cousins et al., 2006 را  اند شدهاطالعات الزم و کافی را در مورد سازمانی که به آن وارد ) و

(کریمی،  شوند میهاي رفتاري سازمان با آن همسو و الگو و با قبول هنجارها کنند میکسب 

هاي الزم براي ایفاي نقش  فرد دانش و اطالعات و مهارت ،پذیري جامعه). در فرایند 1388

و خود را از مجموعه بیرونی به مجموعه یکدست و یکنواخت داخلی  آورد میسازمانی را به دست 

). پژوهشگران اعتقاد دارند که  1387خلیلی، (اعتباریان و دهد  میسازمان تغییر و وفق 

هاي  هاي ابتکاري و پاسخ قابلیت تواند میدر راستاي اهداف سازمان  پذیري جامعهکارکردهاي 

به  با ارائه یا مضایقه اطالعاتو  متوالی افراد تازه وارد در سازمان را افزایش یا کاهش دهد

بر سالمت و و در نهایت  بگذارد تأثیرفراد تازه وارد بر رفتار ا تواند میو اعضاي سازمان  ها سازمان

 ,Cooper- Thomas & Anderson, 2006; Manzoor & Naeem( گذارد وارد اثر   رفاه افراد تازه

بر حسب چندین بعد که همگی داراي رابطه مثبت و  توان میسازمانی را  پذیري جامعه). 2011

مه این ابعاد در چهار ). ه1388(نادي و همکاران،  معناداري با رضایت شغلی هستند تعریف نمود

                                                           
1-Organizational Socialization 
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ها براي  در سازمانیی که ها آموزش ،1دریافت آموزش؛ که شامل گیرند مییافته جاي  سازه تعمیم

. شود مید را شامل نطراحی و به اجرا در می آی ها سازمانسازگاري کارکنان در  ترویج و ارتقاي

تا کارکنان از سطح مهارتهاي فنی و  شود میباعث  ها بسیار سودمند هستد چرا که این آموزش

کارآمدتر شده و رضایت بیشتري را  ها سازماندار شوند و بدین ترتیب در رکارکردي مناسبی برخو

الزم براي سازگاري با فضاي کاري و اجتماعی  يها آموزشاز طرف دیگر ارائه ، تجربه کنند

هاي سازمان  اي نسبت به اهداف و ارزش یستهتا کارکنان نیز به نحو شا شود میسازمان باعث 

این امر بسیار ، شود میي خود و سازمان را شامل ها نقشفهم  که 2تفاهم احساس تعهد کنند.

به این دلیل که خطاها و اشتباهات کارکنان را در درون سازمان کاهش  کند میمهم جلوه 

. در واقع شود مینان را باعث که در نهایت رضایت و احساس خودکارآمدي باالتر کارک دهد می

به سادگی منجر به  -ویژه سرپرستان و مدیران هب -تفاهم یا فهم متقابل میان کارکنان و سازمان 

سطح باالتري از موفقیت و اثربخشی سازمان و به دنبال آن تعهد هر چه بیشتر کارکنان به 

نه همکاران در درون سازمان گرا هاي مثبت و حمایت تعاملکه  3. حمایت کارکنانشود میسازمان 

، و کارآمدي در سازمان عمل کنند مؤثرکه کارکنان بتوانند بطور  . براي اینشود میرا شامل 

 سازمانی _ها به طور جدي با رفتارهاي مدنی  این تعامل بسیار ضروري است. هایی چنین تعامل

 مؤثرام آنها به عملکرد ي سازمانی کارکنان نیست اما انجها نقش وظایف و رفتارهایی که جزو(

 که  4انداز از آینده سازمان ) داراي رابطه مثبت است. چشمشود میفردي و سازمانی منجر 

را  کنند میاندازهاي شغل خود و پذیرش آن در سازمانی است که کار  ادراکات کارکنان از چشم

سازمان محل کارش . این حوزه شامل مواردي نظیر اینکه آیا فرد در آینده هم در شود میشامل 

هایی از کار  هاي آینده وي در سازمان چه خواهد شد و چه پاداش تکالیف و مسئولیت  خواهد ماند،

 ).Gao, 2011؛ 1389(نادي و همکاران،  گیرد میرا در بر  شود میدر سازمان عاید وي 

 

 نیازهاي روانشناختی محیط کار

به منزله یک منبع استراتژیک و طراح  امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن

و فراگردهاي سازمانی جایگاهی به مراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی که  ها نظامو مجري 

 شود میترین منبع و دارایی براي سازمان یاد  از انسان به مثابه مهم ،در تفکر سازمانی پیشرفته

مین عوامل اصلی تولید به حساب سرمایه و ز اگر در گذشته کار، ).1389(انصاري و همکاران، 

 شود میوري به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی  امروزه نیروي انسانی افزایش بهرهآمدند،  می

                                                           
1-Training 
2-Understanding 
3- Staff Support 
4-Future Prospects 
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)Mayer, 2008 .( نیروي کار سالم و حیاتی، دارایی استراتژیک هر عنوان کرد که  توان میدر واقع

ها دارد،  اي که کار در زندگی انسان جایگاه ویژهبه دلیل  کنند می. پژوهشگران بیان سازمان است

حق دارند که محیط کار سالم و ایمنی داشته باشند. محیط کار سالم محیطی است که در آن 

). 1391  (مهداد و همکاران، شناختی کارکنان ایجاد شود سالمت روان تأمینشرایط الزم براي 

جستجوي راهی براي ارضاي آنها هستند. به  هاي گوناگونی دارند که در افراد نیازها و خواسته

. روانشناسان معتقدند گیرد میها به علت وجود نیازهاي ارضا نشده شکل  زبان دیگر، فعالیت انسان

و هرگز به تمام  شود میهاي مشخصی دارد که بر اساس آنها فعالیتش آغاز  که فرد خواسته

و کارکنان ارتقاي سالمت  ،در نتیجههایش به طور کامل دسترسی پیدا نخواهد کرد.  خواسته

 توجه سازمان به نیازهاي کارکنان بستگی دارداي به میزان  طور فزایندهه ب ،بهداشت محیط کار

)Moore, 2007(.  پا   گفتارهایمان بسیار ساده و پیشبا وجود این حقیقت که نیازها در تحلیل و

انی که ممکن است در وهله نخست به افتاده هستند، تعریف رسمی از مفهوم نیاز، به همان آس

ي درونی عدم ها حالتنیاز اشاره دارد به  .)Sheldon & Bettencourt, 2002( نظر آید وجود ندارد

افراد مسیرهایی از فعالیت را به منظور به دست آوردن تعادل درونی  شوند میتعادل که موجب 

 دهد میمدار نشان  ز نظریه انساني مختلف اها نظریهبررسی ). Freeman, 2011(پیگیري کنند 

اصطالحات متفاوتی بیان گردد.  هر چند که ممکن است با گیرد میقرار  تأکیدکه نیاز مورد 

که نیازهاي انسان شامل نیاز به قدرت، نیاز به موفقیت و نیاز به  کند میکللند اشاره  جمله، مک از

ساسی انسان را در نیاز به بقاء، نیاز به که سه نیاز ا است . آلدرفر نویسنده دیگريباشد میتعلق 

مازلو نیازهاي انسان را در سلسله مراتب پنجگانه . کند میرشد و نیاز به ارتباط با دیگران معرفی 

نژاد  (ایران بندي کرده است قهشکوفایی طب ، ایمنی، اجتماعی، عزت نفس و خودفیزیولوژیک

 تأثیردر حالی که نظریه نئوکالسیک ). 1393ن، ؛ سلطانزاده و همکارا1386گهر،  ن پاریزي و ساسا

بعدي نظریه  رکنان مطرح کرده است، دیدگاه چندروابط اجتماعی را در جهت رضایتمندي کا

. در نظریه نوین اعتقاد بر کند میتصور  جنیازهاي انسان را بسیار پیچیده و بغرن ،نوین یا پیشرفته

، بلکه شود میي مادي، امنیت و تعلق برانگیخته ها این است که نه تنها انسان به وسیله پاداش

یابی و تعالی نیز قرار  میل به منزلت و عزت نفس خود و دیگران و همچنین خویشتن تأثیرتحت 

ا همدیگر ارتباط باي  ت پیچیده. بر اساس نظریه نوین، تمام سطوح این نیازها به حالگیرد می

بسیار  ها سازمانکیل سازمان و یا پیوستن افراد به ند در تشتوان مییابند. مجموعه این نیازها  می

ي داشته باشند که سعی دارند از طریق دهاي متعدبدین ترتیب ممکن است افراد نیاز مهم باشند.

 ند پاسخگوي نیازهاي انسانی باشندتوان می ها سازمان، آنها را برآورده سازند. بنابراین ها سازمان

)Deci & Ryan, 2008.( سه  با انگیزه دارايي ها انسانکه  شود میودمختاري مطرح در نظریه خ

ها نقش اساسی در هستند که این نیازارتباط  شایستگی و، استقالل نیاز به، روانی _ ذاتی نیاز
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 ).Sapmaz et al., 2012( هدایت رفتار انسان و حفاظت یا افزایش سالمت روان در آنان دارد

که کارکنان رفتارها و عملکرد خود را با  آورد میي را فراهم ا روانی زمینه _ارضاي نیازهاي ذاتی 

 توجه به مسئولیت خود در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان فعال کنند

)Deci & Ryan, 2008( . نیازهاي تواند می که به وضوح استاي  عرصهباید بیان کرد که محل کار 

 Hetland et( را برطرف کند دیگران به ارتباط حساسا شایستگی و استقالل،در زمینه  کارکنان

al., 2011( . تیجه ي مذکور باشد در ننیازهاتهدیدي براي برآورده شدن  تواند میدر مقابل نیز

 Judge( شوند میروانی مواجه  _ ي ذاتینیازهاشونده در برابر تحقق   کارکنان با یک مکانیزم مانع

& Piccolo, 2004( . 

 

 تضمن خدم آموزش

 با که است بدیهی و مسلم امر یک بشري دانش يها زمینه ههم در نوآوري و تحول امروزه

 و ها دانش از یک هیچ گذشته مانند به دیگر، عبارت به ،است دادن رخ حال در شگرف سرعتی

 داشته را الزم کارایی نوآوري و تحول بدون طوالنی مدت براي ندتوان مین بشري علمی يها زمینه

، دانش کسب به باید افراد شگرف، و سریع تحوالت این هسای در). 1390 االروندیان،س( باشند

 يها سازمان و جامعه در طریق این از تا بپردازند خود زندگی طول در آن گسترش و ها مهارت

 به منطقی صورت به خود، امیال و نیازها رفع بر عالوه و باشند داشته يمؤثر و جدي حضور مربوطه

 طریق از ها سازمان مؤثر حیات زیرا نمایند، اقدام نیز خویش سازمانی و اجتماعی نقش اجراي

کامکاري،  و واجارگاه فتحی( گردد می میسر توانا و خالق ماهر، آگاه، کارکنان و مدیران کارایی

 هاي روش بین تعامل گرو در ها سازمان دوام و بقاء دیگر زمان هر از بیش ،به عبارتی دیگر). 1381

 در تعامل این اصلی کلید .فراسازمانی است يها نوآوري و تحوالت و تغییر با سازمان در کار ياجرا

 را خدمت ضمن يها آموزش اصوالً . است کارکنان خدمت ضمن آموزش مؤثر مکانیزم از استفاده

 شغلی روابط در مؤثر نقش ایفاي براي ها انسان که کرد تصور توان می مداومی يها آموزش از جزیی

 ضمن يها دوره ،)1390و غفاري، پور (کاظم نیازمندند آنها به اجتماعی روابط کلی طور به و

 سبب چنین، هم سازد. می تواناتر اخذ تصمیمات و کاري مشکالت حل در را کارکنان ،خدمت

 و علوم روزافزون گسترش به توجه با ).1375 (ابطحی، گردد می افراد کار انجام در عالقه افزایش

 پیش از بیش نیاز این جامعه، فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، شرایط شدن تر پیچیده و فنون

 تالش و آموزشی مشکالت و مسایل با مؤثر مواجهه براي ها سازمان کارکنان که شود می احساس

 علمی، هاي توانایی حداکثر از برداري بهره و بدیع و جدید هاي روش از استفاده با باید آنها، حل براي

 در خدمت، ضمن آموزش). 1391بردبار و همکاران، ( بخشند توسعه و تکامل را خویش هاي شیوه

و آنها را به همراه پیشرفت  دهد می قرار فرد قبلی يها آموزشسبد  در را جدیدي دانش حقیقت
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یی که در جهت ارتقاي ها تالشآموزش ضمن خدمت چیزي نیست جز  برد. علوم و فنون پیش می

اي و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک  ي فنی، حرفهها مهارتدانش و آگاهی و 

هاي شغلی آماده  گیرد و آنان را براي انجام بهینه وظایف و مسئولیت یا سازمان صورت می مؤسسه

 بهتر جهت خدمت طول در که است فرآیندي خدمت ضمن آموزش). 1381 کند (چایچی، می

 ،گیرد می صورت سازمان یا شرکت یک وري بهره افزایش براي و دکارمن یک کاري کردن راندمان

لیت مسئو قبول و کارکنان شغلی مهارت و توانایی روي مطلوبی اتتأثیر ،تواند می خود نوبه که به

 ضمن آموزش .بگذارد کارشان محل در افراد براي بهتر شرایط کسب و آینده در مستمر و بیشتر

 بهبود کارکنان، شغلی هاي و  مسئولیت وظایف بهینه اجراي براي افراد سازي آماده هدف با خدمت

در برداشتن  باآنان  دعملکر در موجود و نواقص ها کاستی رفع طریق از سازمان و کارکنان عملکرد

بردبار ( آورد میتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم  ي برخورد مناسبها زمینهپیشرفت استراتژیک 

باشد و  مؤثردر کسب تجربه و بهبود عملکرد افراد  تواند میآموزش کارکنان  ).1391و همکاران، 

 کننده بقا و کمال در سازمان باشد با در برداشتن پیشرفت استراتژیک، تضمین تواند میهمچنین 

سی توسعه دانش، بهبود ادر سه محور اس عمدتاً ها آموزشاین نوع  ).1387عباسی و همکاران، (

) که هم براي کارکنان 1386واجارگاه،  (فتحی شود میارائه  ها نگرشیا تغییر و ایجاد  ها مهارت

 مهم فواید زا). Bernardin, 2003( گیرد میجدید و هم براي کارکنان فعلی مورد استفاده قرار 

 که برد نام را ي کارکنانها مهارت و آگاهی ارتقاي در مهم تأثیر توان می خدمت، ضمن يها آموزش

 و تعامل روحیه باعث تغییرات شغلی گردش همین شود. می نیز شغلی گردش عثبا امر همین

 گرفتن براي نیرو کارکنان، تربیت در مطلوب رفتارهاي ایجاد با تقویت کارکنان، بین همکاري

نظارت بر اجراي برنامه . شود می جدید يها زمینه در ها مهارت افزایش جدید، هاي پست و مشاغل

دارد. ارزیابی نحوه اجراي آموزش یعنی اینکه شرایط و امکانات  تأثیر آن شیآموزشی نیز در اثربخ

هاي  آمیز یک برنامه باید کلیه هزینه براي اجراي موفقیت .بینی شده باشد براي اجرا درست پیش

بندي شده توزیع  ي زمانها برنامهشود و بر اساس  تأمینبینی و  پیش ها برنامهالزم در طول اجراي 

 .)1380یخ، مشا( گردد
 

 پیشینه پژوهش

 انسانی روابط برقراري در دیده، آموزش مدیراندر پژوهشی نشان دادند که رئوفی و همکاران 

 در ها نوآوري و تغییرات از استقبال کارکنان، آموزش به دادن اهمیت صمیمی، محیطی ایجاد و

آموزش ندیده  مدیران به نسبت شغلی، وظایف شرح رعایت امور، انجام در نفس به اعتماد سازمان،

) در 1387( شهرانی و همکاران. )1392خانی و نجابت،  (افضل داراي عملکرد بهتري هستند

محال بختیاري در  هاي کارکنان جمعیت هالل احمر استان چهار پژوهشی با عنوان دیدگاه
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هاي آموزش کارمندان  ي آموزشی ضمن خدمت بیان داشتند که توسعه روشها دورهخصوص 

) در 1384( مقدم و همکاران ست. نکوئیها سازماندهی به  ی در افزایش آگاهی آنها و بهرهگام

ي ضمن خدمت، کارکنان را در حل مشکالت کاري و اخذ ها دورهپژوهشی نشان دادند که 

تحلیل وظایف شغلی بهتر برخوردار ز عهده تصمیمات تواناتر ساخته است و توانسته کارکنان را ا

ي آموزشی ضمن خدمت موجب شد کارکنان نیاز به کنترل کمتر داشته ها ورهدسازد. همچنین 

ي آموزش ضمن خدمت در نحوه ها دوره .باشند و سبب افزایش عالقه در انجام کار شده است

گزارش کرد که کارکنان  )1383( سلطانی ت.داشته اس تأثیرو کیفیت کار آنها ریزي  برنامه

ش ندیده از اطالعات و دانش بیشتري برخوردارند، از تغییر و آموزش دیده نسبت به کارکنان آموز

 جیمز .و از رضایت شغلی و اعتماد به نفس بیشتري برخوردارند کنند مینوآوري استقبال 

هاي  توانایی 030/0تا  20در بررسی دانشگاه هاروارد معتقد است که کارکنان تنها از  )1993(

درصد  90تا  80ینند و به طور شایسته برانگیخته شوند اما اگر آموزش بب کنند میخود استفاده 

ي کاري و دانش کارکنان در ها تواناییدهنده  دهند. این مطالعه نشان میهاي خود را بروز  توانایی

هویدا . شود میهاي کاري آنان  استفاده از آموزش ضمن خدمت است که منجر به افزایش قابلیت

سازمانی و تعهد سازمانی گزارش  پذیري جامعهرابطه "ان ) در تحقیقی با عنو1390و همکاران (

سازمانی در کل با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معناداري وجود  پذیري جامعهکردند که بین ابعاد 

تعهد  سازمانی و پذیري جامعهرابطه ") در تحقیقی با عنوان 1390همکاران ( رئیسی ودارد. 

ي ها مؤلفهو پذیري جامعهکه بین  ددننشان دا "اصفهانسازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی 

داري معنا تعهد سازمانی رابطه مثبت و متوالی) باو  ي، جمعی رسمی، ثابت، پیوستهتأییدآن (

رابطه فرهنگ سازمانی و ") در پژوهشی تحت عنوان 1394( راد وجود دارد. اردالن و بهشتی

گزارش کردند که  "سازمانی کارکنان پذیري جامعهگري  وجدان کاري کارکنان با نقش میانجی

 گائواست.  دار معنیسازمانی مثبت و  پذیري جامعهرابطه بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاري و 

به تبیین رابطه  "قصد ترك شغل سازمانی و پذیري جامعهمدل " عنوان باتحقیقی در  )2011(

 رابطه مثبت وکه حاکی از آن است  سازمانی و حفظ کارکنان پرداخت. نتایج پذیري جامعهبین 

و حمایت همکاران) و  انداز چشمآموزش، تفاهم، سازمانی ( پذیري جامعهمعناداري بین چهار بعد 

  حفظ شغل کارکنان وجود دارد.
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 مدل مفهومی پژوهش

محیط  شناختی روانآموزش ضمن خدمت بر نیازهاي  تأثیربررسی  ،هدف کلی این پژوهش

ارائه  1. در این راستا مدل مفهومی در شکل باشد می سازمانی پذیري جامعهانجی کار با نقش می

  .گردد می

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 هاي نگارندگان) منبع: (یافته

 

 

 

 هاي پژوهش فرضیه

 آموزش ضمن خدمت بر نیازهاي روانشناختی محیط کار اثر مستقیم دارد. )1

 اثر مستقیم دارد. کارکنان  پذیري جامعهبر آموزش ضمن خدمت  )2

 .اثر مستقیم داردنیازهاي روانشناختی محیط کار بر کارکنان  پذیري جامعه )3

بر نیازهاي  سازمانی پذیري جامعهگري  آموزش ضمن خدمت با نقش میانجی )4

 روانشناختی محیط کار اثر غیرمستقیم دارد.

 

 

 

 

 

نیازهاي 

محیط  شناختی روان

 کار

 آموزش ضمن خدمت

 پذیري سازمانی جامعه
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 روش تحقیق -2

 1معادالت ساختاري یابی مدلا استفاده از روش همبستگی ب  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

 پذیري جامعهباشد. متغیرهاي تحقیق عبارتند از: آموزش ضمن خدمت به مثابه متغیر مستقل،  می

کارکنان به  پذیري جامعهکارکنان و نیازهاي روانشناحتی محیط کار به مثابه متغیر وابسته و 

براي نیازهاي روانشناحتی محیط کار. جامعه  اي) مثابه متغیر مستقل ثانوي (میانجی و واسطه

. با استفاده از روش بودنفر  1050تعداد به آماري پژوهش حاضر شامل کارکنان دانشگاه ارومیه 

نفر به عنوان نمونه  260ها  اي متناسب با حجم هر یک از دانشکده گیري تصادفی طبقهنمونه

جامعه آماري از فرمول  حجمظر با توجه به براي تعیین حجم نمونه مورد نپژوهش انتخاب شدند. 

آموزش ها پرسشنامه بود. براي سنجش  وري داده. ابزار اصلی گردآکوکران استفاده شده است

استفاده شد. پایایی این پرسشنامه بر  )1390( ربیعی و همکاراناز پرسشنامه ضمن خدمت 

هاي این  مؤلفهایی کل به دست آمد. براي بررسی رو α=921/0اساس ضریب آلفاي کرونباخ 

 ,GFI=0. 93هاي برازش ه شد که شاخصي استفادتأییدپرسشنامه از روش تحلیل عاملی 

AGFI=0. 89, CFI=0. 94, RMSEA=0. 05  نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه براي سنجش

تائورمینا از پرسشنامه کارکنان  پذیري جامعهگیري  است. براي اندازهآموزش ضمن خدمت 

اي  اي تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه استفاده شد. این پرسشنامه به گونه) 1997(

پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب . دهد را مورد سنجش قرار می کارکنان پذیري جامعهلیکرت 

به دست آمد. براي بررسی روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی  α=881/0لفاي کرونباخ آ

 ,GFI=0. 94, AGFI=0. 92, CFI=0. 97هاي برازش تفاده شد که شاخصي استأیید

RMSEA=0. 03  نیازهاي روانشناحتی نشانگر برازش مناسب این مقیاس است. براي سنجش

اي  این پرسشنامه به گونهاستفاده شد. ) 1393( محیط کار از پرسشنامه سلطانزاده و همکاران

محیط کار را مورد  شناختی رواني نیازهااي لیکرت  درجهتفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج 

به دست  α=901/0پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب الفاي کرونباخ دهد  سنجش قرار می

ي استفاده شد تأییدهاي این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی  مؤلفهآمد. براي بررسی روایی کل 

نشانگر روایی  GFI=0. 91, AGFI=0. 88, CFI=0. 93, RMSEA=0. 08 هاي برازش که شاخص

 پرسشنامه است.   مناسب این

 

 

 

                                                           
1-Structural Equation Modeling  
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 هاي پژوهش یافته -3

هاي توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و شاخص 1در جدول 

علی، توزیع متغیرها باید  یابی مدلکه در  کند می) پیشنهاد 2011. کالین (اند شده  ارائهکشیدگی 

و  3که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  کند میشد. او پیشنهاد نرمال با

قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر  1بیشتر باشد. با توجه به جدول شماره  10

علی یعنی  یابی مدلفرض  . بنابراین پیشباشد می) 2011از مقادیر مطرح شده توسط کالین (

تریس همبستگی متغیرهاي پژوهش ما 2متغیري برقرار است. در جدول شماره  نرمال بودن تک

 .اند شدهه ارائ
 

 

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش : شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -45/0 03/0 35/0 77/3 آموزش ضمن خدمت

 -24/0 -41/0 44/0 30/4 سازمانی پذیري جامعه

 94/1 -84/0 56/0 25/3 محیط کار شناختی نرواي نیازها

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

  

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش2جدول 

 3 2 1 متغیر شماره

   1 آموزش ضمن خدمت 1

  1 23/0** سازمانی پذیري جامعه 2

 1 19/0** 48/0** محیط کار شناختی رواني نیازها 4

 p<0.05, **p<0.01*                         منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

 

. باشد می دار معنیمثبت و  01/0، رابطه تمامی متغیرها در سطح 2با توجه به جدول شماره 

  يگردآورهاي از روش معادالت ساختاري براي آزمون الگوي نظري پژوهش و برازش آن با داده

. در باشد میبودن چندمتغیره متغیرها  شده استفاده شد. استفاده از این روش نیازمند نرمال

استفاده  1پژوهش براي بررسی نرمال بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا

که از طریق  باشد می 323دست آمد که کمتر از عدد  هب 47/82شد. این عدد در پژوهش حاضر 

                                                           
1-Mardia’s Normalized Multivariate Kurtosis Value 
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 افزار نرمذکر است که از ). الزم به Teo & Noyes, 2012محاسبه شده است ( p(p+2)فرمول 

ي برازش مطلق، ها شاخص، 3استفاده شد. در جدول شماره  ها دادهتحلیل  و ل براي تجزیهرلیز

)، GFIاند. در این پژوهش شاخص نیکویی برازش ( به تفکیک گزارش شده تطبیقی و مقتصد

اندارد شده ) و ریشه میانگین مربعات باقیمانده استAGFIیافته ( شاخص نیکویی برازش تعدیل

)SRMR ي برازش مطلق، شاخص برازش تطبیقی (ها شاخص) به عنوانCFI شاخص برازش ،(

ي برازش تطبیقی ها شاخص) به عنوان NNFI) و شاخص برازش هنجار نشده (NFIهنجار شده (

Xو مجذور خی بر درجه آزادي (
2
/df) شاخص برازش ایجاز ،(PNFI و مجذور میانگین مربعات (

 ي برازش مقتصد در نظر گرفته شدند. ها شاخص) به عنوان RMSEAخطاي تقریب (
 

 

 شده پژوهش  کویی برازش الگوي آزموني نیها شاخص: 3جدول 

 ي برازش مطلقها شاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 04/0 88/0 92/0 مقدار بدست آمده

 05/0کمتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش

 بیقیي برازش تطها شاخص

 CFI NFI NNFI شاخص

 94/0 94/0 93/0 مقدار بدست آمده

 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش

 یافته ي برازش تعدیلها شاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 07/0 69/0 87/2 مقدار بدست آمده

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش

 محاسبات نگارندگان)منبع: (
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، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از 3در جدول 

ي برازش در حد ها شاخصجدول تمامی  اطالعات. با توجه به اند شدهي برازش گزارش ها شاخص

ي ها دادهنتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با  توان میمطلوبی قرار دارند و 

 وري شده دارد. گردآ

 

 

 : الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد2شکل 

 منبع: (محاسبات نگارندگان)

 

) با 63/0سازمانی ( پذیري جامعهاثر مستقیم آموزش ضمن خدمت بر  ،2با توجه به شکل 

مثبت و معنادار است. اثر مستقیم آموزش ضمن خدمت  001/0ي دار معنیدر سطح  88/9آماره 

مثبت و  05/0ي دار معنیدر سطح  04/3) با آماره 22/0( محیط کار شناختی روان يبر نیازها

) با 18/0محیط کار ( شناختی روانسازمانی بر نیازهاي  پذیري جامعهمعنادار است. اثر مستقیم 

 پذیري جامعهمستقیم  مثبت و معنادار است. اثر غیر 05/0ي دار معنیدر سطح  65/2آماره 
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  87/1) با آماره 13/0مانی (ساز پذیري جامعهبا نقش میانجی  شناختی روانسازمانی بر نیازهاي 

 .باشد میدار نمعنا

  

 گیري بحث و نتیجه -4

 از بسیاري منظور بدین .ستها سازمان از بسیاري موفقیت رمز ماهر کارکنان داشتن بر تأکید

 آموزش). Bernardin, 2003( اند کرده اجرا و طراحی را خدمت  ضمن آموزش يها برنامه ها سازمان

 زیانبار آثار آموزش، نبود زیرا شود، می نگریسته بنیادي امري همثاب به امروزي، يها سازمان در

 افکندن پی به منوط زیانبار، آثار این از پیشگیري. سازد می وارد سازمان پیکر بر را شدیدي

 در کارکنان که خطاهایی که يطور به ،باشد می استراتژیک يها برنامه قالب در آموزش هاي بنیان

 تافلر .است ناآموختگی از ناشی سازند، می روبرو تهدید با را سازمان و دهند می بروز خود از سازمان

 خانواده پدر نقش در انمدیر. بود خواهند دانا کارکنان ،ها سازمان در کلیدي منابع است، معتقد

 وضعیت سرعت به و گیرند می تصمیم یعسر وفاداري، حفظ با . دارند را اصلی قدرت که هستند

 که گونه همان). 1391بردبار و همکاران، ( دهند می تطبیق سازمان نیازهاي و اهداف با را خود

 فنون و علوم دارند، برمی گام شدن فراصنعتی به صنعتی از و صنعتی به سنتی از بشري جوامع

 آموزش لزوم و اهمیت که است اتتغییر این موازات به باشد می پیشرفت حال در هم تکنولوژي

 هاي پایه کارکنان، آموزش بدون که معنا بدین ؛گردد می محسوس و ملموس پیش از بیش کارکنان

پذیري تأثیرآنچه در این پژوهش به دنبال آن بودیم؛ تبیین  .ریزد می فرو و متزلزل مدیریت

 پذیري جامعهیانجی آزمون نقش مبا  اختی محیط کار از آموزش ضمن خدمتنیازهاي روانشن

نیازهاي بر هاي پژوهش اثر آموزش ضمن خدمت  با توجه به یافته، ه استکارکنان بود

هاي  یافتهباشد.  مثبت و معنادار میسازمانی  پذیري جامعهبا نقش میانجی روانشناختی محیط کار 

 مکاران، شهرانی و ه)1391( پور و تیرگر شاهکرمی، )1993( جیمز هاي حاصل با نتایج پژوهش

 هاي سازمان در خدمت ضمن آموزش. باشد می) همسو 1384( مقدم و همکاران نکوئی ،)1387(

 .رود می شمار به مدیران انکارناپذیر و اصلی وظایف از یکی دولتی خصوصی و از اعم مختلف

 نیروهاي داراي که دارند بر می گام پیشرفت و توسعه مسیر در زمانی رقابتی و موفق هاي سازمان

 سطح ارتقاي ،ها سازمان در کار نیروي به دادن بها .نگر باشند آینده و الیق مدیران و ماهر و ارآمدک

 و زمینه رشد بایستی سازمانی هر رو این از. داشت خواهد دنبال به را آنها بهبود رفتار و مهارت

 این کند. ادایج زمینه این در مناسبی را بسترهاي و کرده فراهم را خویش کارکنان دانش توسعه

 کارکنان براي سازمان کاري فرایندهاي با آشنایی جلسات توجیهی و ها کالس برگزاري با ابتدا کار

 هاي کالس بازآموزي و يها دوره منظم برگزاري با نیز خدمت طول در و شود می استخدام آغاز تازه

 تجربیات و اطالعات کسب با آنها بتوانند تا شود می روزآمد کارکنان اطالعات و دانش آموزشی
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ي ضمن خدمت ها آموزشگذاري  در راستاي اثر .دهند را ارتقاء خود هاي توانمندي و دانش کاري

مثبت انسانی همچون توجه، شاهد بود که صفات  توان میمحیط کار  شناختی روانبر نیازهاي 

طبعیت روابط  طبیعت انسان،هاي سازمانی همچون مهربانی و نوآوري مورد توجه قرار گیرد و باور

انواده، سبک زندگی، معنویت، انسان، سبک مدیریت، رابطه سازمان با اعضاء و جامعه، خ

ي سازمانی باورهاي فراگیر، ها ارزشگفت  توان میو ... در محیط کار توسعه یابد،  پذیري آسیب

انی دیگري نسبتاً پایدار و مسلط در باب اقدامات، رفتارها، ارتباطات، تعامالت یا هر وضعیت پای

و زمینه  کند میاست که بسان منبع ارجاع و هدایت براي اعضاي سازمان در تمامی سطوح عمل 

. آورد میرا براي بقاء، بهزیستی و پیشروي یک سازمان به سمت اهداف سازمانی و فردي فراهم 

عه در مقابل نیز فرهنگ سازمانی که با ماهیت انسانی و هویت ملی کارکنان هماهنگ باشد توس

 ندبرخودار گرداي  ها و توانایی بالقوهاز استعداد ندتوان میاین در حالی است که کارکنان  باشد می

هاي خود به کشف دیگران  ه واسطه شناسایی قابلیتهاي خود را کشف کنند و ب توانند قابلیتبکه 

خود، هاي فیزیکی، هوشی، رفتاري، اجتماعی، روحی و معنوي  توان کشف ویژگیند، پرداز می

در کنار این د. نند از نظر روحی و روانی فرد را تقویت کنتوان میسازي فرد را باال برده و زقابلیت با

که احساس کنند عضوي از گروه  بودحس تعلق در میان کارکنان شاهد رشد  توان میله مسأ

ی کاري و سازمان هستند در نتیجه مشکالت سازمان را مشکالت خود دانسته و تمایل به باق

در میان کارکنان مورد توجه قرار گیرد خوداحترامی . همچنین ماندن در سازمان داشته باشند

کننده باشد. خود  تهدیدتوجه و  که محیط نسبت به فرد بی کند میزمانی در فرد ظهور این حس 

 بیند باید وجود داشته باشد تا به دیگران احترام بگذارد، احترامی احساسی است که فرد واجب می

یش ها ارزشبه صورت عمیق خود را تعریف کرده، براي خود، افکار و  شود میاین احساس باعث 

یک شخص را  تواند میکار ، یابد میدر کنار این مهم از بیگانگی از کار کاهش احترام قائل باشد. 

هاي کاري حضور انسانیت را  هاي خود بیگانه سازد و برخی محیط با طبیعت، ماهیت و قابلیت

، مفاهیمی چون فرایند، سازد می. اغلب، ماهیت کار، انسان را از ماهیت خود دور کند میتر  رنگکم

کننده این است که فرد روابط  تعیین باشد میهاي کاري جاري  روش، مدل، پروژه که در محیط

در صورت عدم دقت  تواند میتعریف کند و این خود را چگونه با سازمان و سایر اعضاي سازمان 

هاي افراد همخوانی داشته  و قابلیت ها تواناییگذار باشد. محیط کاري نیاز دارد با  طور منفی اثربه 

 از  خودآگاهی کهنهایت  باشد که فرد را قادر سازد معنی و هدف زندگی سازمانی را بفهمد. در

و  ها تواناییآگاهی فرد از  ،یابد میافزایش  گیرد میت نشأاحساس توانایی تغییر محیط اطراف 

هاي ضمن  شگذاري آموز در راستاي اثر. سازد میهاي خود،  آگاهی از محیط را فراهم  قابلیت

منجر به تسهیل فرایند دریافت آموزش،  تواند میبیان کرد که  توان می پذیري جامعهخدمت بر 

. در بهتر از آینده سازمان در میان کارکنان شود انداز چشمافزایش تفاهم و حمایت از همدیگر و 
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واقع شده که  مؤثري شغلی کارکنان ها آموزشي ضمن خدمت کارکنان، ها آموزشنتیجه توجه به 

هاي شغلی کارکنان را در بر دارد، در نتیجه کارها از سوي کارکنان به نحو احسن  بهبود مهارت

. اهداف، وظایف و نحوه عملکرد در سازمان براي کارکنان قابل فهم و روشن گیرد میصورت 

، همچنین روحیه همکاري و تعاون در میان کارکنان باال رفته، که در نتیجه این روحیه، شود می

کارکنان به طرق مختلف یکدیگر را یاري داده و همیشه آماده ارائه مشورت و کمک به همدیگر و 

هاي سازمان همیشه در تالش هستند و در نهایت کارکنان از  براي سازش همکاران با ویژگی

خرسند و راضی بوده و از سپري کردن  کنند مییی که از سوي سازمان دریافت ها پاداش

 توان میسازمانی  پذیري جامعهاي  در راستاي نقش واسطه برند. عمرکاري خود در سازمان لذت می

ي ضمن خدمت کارکنان ها آموزشتا  آورد میرا فراهم  مینهسازمانی ز پذیري جامعهبیان کرد که 

 دنیاي در شد مطرح آنچه بنابر. قرار گیرد مؤثرتی محیط کاري خشنا روان ينیازهادر راستاي 

 رابطه این در. دانست خود کارکنان خدمت ضمن آموزش از نیاز بی توان نمی را سازمانی هیچ امروز

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون 150 ماده اجرایی نامه  آیی مفاد به توجه با

 از یک هر عمرانی و جاري اعتبارات از درصد یک تخصیص بر مبنی ایران، میاسال جمهوري

 موضوع این اهمیت بیانگر کارکنان، خدمت ضمن آموزش يها دوره اجراي براي دولتی هاي دستگاه

 باید  کنند میاز آنجا که آموزش نقش بسزایی در بهبود کاال و خدمات ایفا  .است ایران جامعه در

هاي آموزشی و  دانش و توانایی کارکنان به برگزاري سمینارها، کارگاه ه منظور ارتقايب

اعضاي نظام آموزش  توان میآموزش ضمن خدمت هاي علمی پرداخت، لذا از طریق  نیسخنرا

 دانش سطح يارتقا منظور بهپذیرتر کرد.  ئولیتکارکنان را در انجام وظایفشان تواناتر و مس

 شود می پیشنهاد صنعت، روز يها پیشرفت و نیازها مطابق زشیآمو يها دوره برگزاري و سازمانی

 که:

 در کارکنان را تربیت رویکرد کشور از خارج آموزشی يها دوره از گیري بهره با ها سازمان ·

  .دهند قرار کار دستور

 هر روز نیازهاي اساس بر کارکنان خدمت ضمن آموزشی يها دوره برگزاري و شناسایی ·

 .گیرد صورت ذیربط واحدهاي مشارکت با و تخصصی  ورتص به باید کار و کسب

 و آموزشی ریزي برنامه آموزشی، مدیریت هاي رشته ارشد کارشناسان از استفاده ·

 امور در ویژه به آموزش اداره و انسانی منابع مدیریت مختلف هاي قسمت در آموزشی تحقیقات

 .آموزشی يها دوره اثربخشی ارزیابی

 در آموزشی هاي کارگاه و ها کالس برگزاري منظم، دهی گزارش هاي سیستم تدارك ·

 براي مناسب زمان انتخاب مشارکتی، و فعال هاي روش بر مبتنی برانگیزاننده و جالب محیطی

 .ها دوره طراحی در آن هاي مدل و آموزش گوناگون هاي ازشیوه استفاده ،ها دوره برگزاري



     120                                                              1394 پاییز، 6ماره ، شدومفصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 

 از نظرسنجی و در نهایت روز دو یکی طول در و فشرده صورت به دوره برگزاري عدم ·

 .آنها کاربست و کارکنان

 

 منابع -5

 آموزشی. ریزي و برنامه مطالعات مؤسسه نتشاراتا :تهران .یانسان منابع بهسازي و آموزش ).1375( .حسین ،ابطحی

گري  میانجی رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاري کارکنان با نقش .)1394( .راد، رقیه اردالن، محمدرضا  و بهشتی

 .پ، در دست چاشناسی کاربردي مجله جامعه .پذیري سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه جامعه

(کارکنان  پذیري سازمانی رابطه کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن با جامعه ).1387(. اعتباریان، اکبر و خلیلی، مسعود

 .81-106، صص  36و  35ماره ، شمجله دانش و پژوهش در روانشناسی اجتماعی). سازمان تأمین

هاي آموزشی ضمن خدمت  بخشی به دوره بررسی راهکارهاي کیفیت ).1392. (خانی، مریم و نجابت، سمیه افضل

، چهارم، سال مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی اره آموزش و پرورش شهرستان سمنان.معلمان و کارکنان اد

 . 3شماره 

پردازان و  تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه ).1389. (کلجاهی، علی و صالحی، مسلم باقري اسماعیل؛  انصاري، محمد

 .7، دوره 31، شماره مجله توسعه سازمانی پلیس .نقش راهبردهاي مدیریت منابع انسانی در بهبود آن

 ، انتشارات بانکداري ایران. سازمان و مدیریت از تئوري تا عمل ).1386. (گهر، پرویز و ساسان ، مهديزينژاد پاری ایران

  از استفاده با کارکنان آموزشی نیازهاي بر تحلیلی ).1391(؛ موسوي، سیدمحمد و مرادي، بهرنگ. غالمرضا، بردبار

TOPSIS 1، سال اول، شماره وزشیآم ریزي برنامه مطالعات فصلنامه .فازي فازي، دیماتل . 

 ریزي و آموزش نیروي انسانی. مرکز برنامه . تهران:هاي آموزش ضمن خدمت شیوه). 1381( .چایچی، پریچهر

دیدگاه پیراپزشکان شاغل  ).1388. (محمد چرکزي، عبدالرحمان؛ رستمی، مازیار؛ کشتکار، عباسعلی و کوچکی، قربان

 .22، شماره 9، دوره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .بازآموزيهاي  در استان گلستان نسبت به برنامه

فصلنامه  .ها در آموزش پزشکی هاي یادگیري و کاربرد آن مروري بر نظریه .)1389(. حقانی، فریبا و معصومی، رسول

 . 5، شماره 10، دوره آموزش در علوم پزشکی

 تعهد پذیري سازمانی و رابطه جامعه .)1390(میرحسین. امیرخانی، ا و ضانجاري، ر فرهاد؛؛ سلیمیان، زهرهرئیسی، 

 نامه مدیریت خدمات ویژه( مدیریت اطالعات سالمت. سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان

 .111-104صص ، 8، دوره)بهداشتی درمانی

هاي آموزشی ضمن خدمت بر کارایی نیروي  تأثیر دوره ).1390. (یدي، سیدنورالدین و نادري، زهراربیعی، فاطمه؛ مؤ

 . 2، شماره4، دوره فصلنامه راهبردهاي آموزش دیدگاه کارشناسان ستادي دانشگاه. انسانی از

، دوه شناسی ایران جامعه بر آن. کاري و عوامل اجتماعی مؤثر وجدان .)1381(. طالبیان، سیدامیر ساروخانی، باقر و

 .188-162، صص 4چهارم، شماره 

 فنی. معاونت بخش در بیمه ایران سهامی شرکت کارکنان آموزشی نیازسنجی ).1390( .شهرام ساالروندیان،

 .ارشد کارشناسی نامه پایان

شناختی  بندي نیازهاي روان شناسایی و اولویت). 1393( .ضار حسینی، غالم امراهی، اکبر و اسم ؛سلطانزاده، وحید

، صص 1، شماره 11، دوره سالمت محیط کار علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. محیط کار اعضاي هیئت

102-114. 
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، فصلنامه مطالعات مدیریت کارهاي اجرایی آن در تولید کیفیت.و  مدیریت عملکرد و ساز ).1383. (سلطانی، ایرج

 .41شماره 

 .4، شماره 5، دوره فصلنامه راهبردهاي آموزش ).1391. (پور، زهرا و تیرگر، هدایت شاهکرمی

 هاي دیدگاه ).1387(. جام، زهرا آب فرزان و جعفرنژاد، غالمرضا؛ اسدیان، سیداحمد؛ ،يمرتضو ؛فرزاد شهرانی،

مجله  خدمت. ضمن وزشیآم هاي خصوص دوره در بختیاري و چهارمحال استان احمر هالل جمعیت کارکنان

  .2، شماره 1، دوره امداد و نجات

هاي  نتایج طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان ).1387. (کریم یس؛ یزدانی، نگار و بهادري، محمدعباسی، ان

 . 4، شماره 1، دوره مجله اخالق و تاریخ پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی

 .یژآی انتشارات :تهران .و فنون) (الگوها آموزشی نیازسنجی. )1381(. کامبیز کامکاري، و کوروش واجارگاه، فتحی

 .سمت :تهران .کارکنان خدمت ضمن آموزش ریزي برنامه). 1386. (شوکور واجارگاه، فتحی

پذیري سازمانی با  تبیین رابطه بین جامعه .)1392(. حسن عامري، میر زاده، مهرداد و سید محرم ؛فتحی، فریبرز

، شماره فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی .نان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایرانوجدان کاري کارک

 . 219-232، صص 21

بر عملکرد سازمانی اعضاي  یر شغلیین کیفیت زندگی کاري و لنگرهاي مستحلیل روابط ب .)1389(. قالوندي، حسن

 نشگاه اصفهان.، داي مدیریت آموزشیادکتر نامه پایان .ت علمی شمال غرب کشورهیئ

 دانشگاه در خدمت مجازي ضمن آموزش نظام استقرار سنجی امکان .)1390( .خلیل غفاري، و اسماعیل پور، کاظم

 .5، شماره 2دوره  ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی صلنامهف. اسالمی آزاد

 ،علمی ،اقتصادي ،جتماعیماهنامه ا .پذیري و نگهداشت نیروي انسانی در سازمان جامعه .)1388( .فیروزه، کریمی

 .74-77صص ، 106-107شماره ، کار فرهنگی

 انتشارات مدرسه.  :تهران .فریده مشایخ :ترجمه .فرایند آموزش ضمن خدمت .)1381(. گروه مشاوران یونسکو

کار شناختی محیط  هاي سالمت روان ابطه مؤلفهر .)1391(. پرور، محسن و شجاع، علی گل ؛مهداد، علی؛ دهقان، الهام

مجله دانش و پژوهش در  .با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت پاالیش گاز سوخون و قشم

 . 48، شماره روانشناسی کاربردي

 .)1388(. صدیقه ،ملکیو ، شیوا حیدري ؛، فاطمهشیرازي ؛، مهنازسنجري ؛، صدیقهسالمی ؛، غضنفربیگیمیرزا

 . 1، شماره 15، دوره فصلنامه حیات .رضایت شغلی پرستاران ایران

در  پذیري سازمانی و آرزوهاي شغلی کارکنان جامعه .)1388( .علی دسی  سیادت،و  محسن  پرور، گل ؛علی محمد  نادي،

 . 159-176، صص 37شماره   ،21سال   ،شناسی کاربردي جامعه  .هاي کاري محیط

فصلنامه  .هاي مفهومی در آموزش پزشکی: بازبینی تحلیلی منابع نقشه. )1389(، حامد. آبادي، محبوبه و باستن نظام

 .3، شماره 3، دوره راهبردهاي آموزش

وري کارکنان دانشگاه علوم  هاي ضمن خدمت در بهره تأثیر آموزش .)1384(. مقدم، محمود و میررضایی، ناهید نکوئی

 . 3 ، شمارهمجله مدیریت اطالعات سالمت .پزشکی کرمان

پذیري سازمانی و تعهد سازمانی  رابطه جامعه .)1390( .اله فر، حجت جمشیدیان، عبدالرسول و مختاري ؛هویدا، رضا

 . 43، شماره  22، سال شناسی کاربردي ه جامعهفصلنام .در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان
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